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                           ILUMINAÇÃO JOKAMACHI OGAKI（城下町大垣イルミネーション） 
 
As luzes fantásticas elaboradas pelos cidadãos, etc. que 

dão colorido ao inverno de Ogaki, de 1 (sab) até 25 (ter) de 
dezembro das 17:00 as 21:00 horas, no gramado do parque 
Ogaki Kouen, na avenida em frente à estação de Ogaki, na 
praça da saída norte▪saída sul da estação de Ogaki, na 
praça do lado sul da estação de Ogaki, Suimongawa Shin 
Ohashi e proximidades do Aquabridge na estação de Ogaki. 
Maiores informações, no mesmo comitê executivo (dentro 
do Setor Shoko Kanko-ka  0584-47-8597). 
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Tarakyo, o vale do rio Makidagawa que flui em Kamiishizu-cho, com as árvores coloridas 

 que tingem toda a montanha.  ⦿ Local: Kamiishizu-cho 
 

 

 

 

FANTASIA DE INVERNO NO SOFTOPIA JAPAN 
ソフトピアジャパン 冬のファンタジー 

Este ano também será realizado o evento Fantasia de Inverno que 
decora todo o Softopia Japan com objetos de luz e iluminações, de 30 
de novembro (sex) até 25 de dezembro (ter) das 17:00 as 20:30 horas, 
no Suijo Stage localizado no lado leste do prédio central do Softopia 
Japan e outros.  

Informações: Comitê Executivo (dentro do Joho Kobo, ☎75-7000).  
 

 

 

    
Ponte suspensa do Shinrin koen 13/nov Dentro do Shinrin koen 13/nov Dentro do Nagahiko Jinja 13/nov Arredores do Nagahiko Jinja 13/nov 

Projeto de comemoração dos 
100 anos da administração municipal  

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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国民健康保険料  納付済証明書を交付 
 
O município, iniciou a partir do dia 19 de novembro, a emissão do certificado de 

pagamento da taxa do seguro nacional de saúde (kokumin kenko hoken). Em caso 
de necessidade antecipada para o ajuste fiscal de final de ano (nenmatsu chosei), 
etc., utilizar o balcão de atendimento a seguir. 

Se tiver dificuldade em comparecer, o certificado de pagamento pode ser enviado 
via remessa postal. Contate-nos via telefone.  
▶Local de emissão: Setor Madoguchi Service-ka, escritório regional de kamiishizu 

▪ Sunomata, ou nos Centros de Serviço do Cidadão.  
▶Horário de emissão: Dias úteis das 8:30 às 17:15 horas.  
※Nos Centros de Serviço, é possível emitir o certificado nos sábados, domingos e feriados. Somente no 
Centro de Serviço de Akasaka, que é fechado aos domingos, não é possível a emissão.  

▶O que levar: Documento de identificação pessoal (carteira de motorista, cartão do registro básico de residente 
(jumin kihon daicho card) com foto, etc.). 

▶Nota: A notificação do valor anual pago da taxa do seguro referente ao ano Heisei 30 (2018) necessário p/ a 
declaração definitiva do imposto de renda (kakutei shinkoku), etc., será enviada em final de jan do próx. ano. 

▶Informações: No setor Madoguchi Service-ka Kokumin Kenko Hoken Group (☎ 0584-47-8132 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEM ESTAR DOS IDOSOS PROCESSAMENTO DE LIXO ESTRADAS RIOS▪CANAIS PARQUES 

 
 

   

Por cada 

Cidadão     27.693 yen 
Idoso   103.621 yen 

Por cada 

Cidadão    12.409 yen 
1 ton. de lixo  40.241 yen 

Por cada 

Cidadão     16.101 yen 

1km de estrada municipal 

1.690.000 yen 

Por cada 
 

Cidadão       8.055 yen 

 

Por cada 

Cidadão      2.529 yen 

1 hectare (ha) de parque 
2.810.000 yen 

CRECHE JARDIM DE INFÂNCIA SHOGAKKO▪CHUGAKKO SUITOPIA CENTER JOHO KOBO 

 
 

 
  

Por cada 

Cidadão     18.767 yen 

Aluno      753.618 yen 

Por cada 

Cidadão       5.344 yen 

Aluno       710.855 yen 

Por cada 

Cidadão     13.021 yen 

Aluno      161.396 yen 

Por cada 

Cidadão      4.220 yen 

Usuário        712 yen 

Por cada 

Cidadão    1.283 yen 

Usuário    1.240 yen 

O Nihon Nenkin Kiko (Japan Pension Service), enviou em meados de novembro, o ⌈Certificado para Dedução 
da Taxa do Shakai Hoken (taxa de seguro do Kokumin Nenkin (Pensão Nacional))⌋.  
No comprovante, consta o valor da taxa de seguro já pago a partir de janeiro até 1 de outubro, e o valor 
estimado de pagamento a partir de 2 de outubro até dezembro. Guardar o comprovante com cuidado, porque 
para receber a dedução desta taxa de seguro no ajuste do imposto de final de ano (Nenmatsu Chosei) e 
declaração de imposto definitiva (Kakutei Shinkoku), é necessário anexar o comprovante. 
No entanto, para quem pagar a taxa de seguro pela primeira vez a partir de 2 de outubro, será enviado no 
início de fevereiro de 2019. 
Maiores informações no Ogaki Nenkin Jimusho (☎ 0584-78-5166) ou no local de contato descrito no 
comprovante. 
 
 

 

国民年金保険料の控除証明書を郵送 
 

 

CÁLCULO DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS DIVIDIDOS POR ATIVIDADES 
PRINCIPAIS E INSTALAÇÕES DO ANO FISCAL 2016 (CONTA GERAL) 

主な事業・施設別の行政コスト計算書＜一般会計等＞ 
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SE CLASSIFICAR VIRA RECURSO, SE MISTURAR VIRA LIXO 

COOPERE COM A SEPARAÇÃO E REDUÇÃO DE LIXO 

分ければ資源、混ぜればごみ   ごみの分別・減量にご協力を 
O lixo que sai da nossa vida diária. Reutilizar o que ainda pode ser utilizado e classificar corretamente o que não pode 

ser utilizado, resulta na redução de lixo. Nesta oportunidade, reconfirme sobre a separação e como colocar para coleta e 
continue cooperando com a separação e coleta de lixo. Maiores informações no Clean Center ( 0584-89-4124). 

Tipos de recipientes e embalagens de plástico e como colocá-los para coleta 
Temos solicitado cooperação referente a classificação das「Garrafas de plástico･cups de plástico･bandejas de plástico」

aos cidadãos. Mas há casos em que estão misturados recipientes e embalagens sujos e objetos que não são de plástico. A 
sujeira dos recipientes sujos, acabam passando para outros recipientes e embalagens limpos impedindo a sua reciclagem 
e necessita de atenção. Aqui vamos apresentar de forma simples o que pode ser colocado para coleta como plástico e como 
deve ser colocado para coleta.  

 

 

 

 

収納課 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
NÃO COLOCAR OS ITENS ABAIXO COMO PLÁSTICO!  
Itens que não se enquadram, mas estavam misturados 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Garrafas de plástico Cups de plástico 

Recipientes de óleo, molho, deter-
gente, shampo, etc. 
※Retirar a tampa, bocal, etc., e 

colocar juntamente no recipiente de 
coleta. 

Recipientes de cup noodle・ tofu・
pudim・bebidas, etc. 
※A tampa, etc., deve ser retirada e 

jogada no lixo queimável 
※Cups de papel, jogar no lixo 

queimável. 

 

 
プラスチック製 

容器包装 

 

Bandejas(embalagem) de plástico 

 

Isopor 

 

Retirar adesivos e fitas 

Bandejas de produto alimentício, 
embalagens de ovo e bento, 
recipientes de natto, etc. 
※Não há necessidade de retirar o 

rótulo e etiqueta de preço. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DO APLICATIVO DE SEPARAÇÃO 
DE LIXO A PARTIR DO DIA 1 DE NOVEMBRO 

11月 1日から配信  ごみ分別アプリ 
O município, vai fornecer gratuitamente a partir do dia 1 de 

novembro, o ｢aplicativo de separação de lixo ｣  que pode ser 
utilizado em smartphones e tabletes. Este aplicativo que permite 
receber informações sobre lixo mais facilmente, pode exibir a data 
de coleta de lixo de sua área em um calendário, e além de receber 
um aviso da data de coleta no horário que você deseja, tem a função 
para pesquisar facilmente como classificar cerca de 3,700 itens. A 
partir de 1 de novembro, é possível fazer download a partir do 
AppStore ou GooglePlay. 
Funções úteis do aplicativo de separação de 
lixo: exibição de calendário de data e coleta de 
lixo, notificação de alerta de data de coleta de li-
xo, pesquisa de método de classificação de lixo 
｢dicionário de classificação de lixo｣, perguntas 
frequentes, etc. Maiores inform. no Clean Center 
( 0584-89-9278). 
 
 
 
 
 
COOPERE P/ REDUZIR A PERDA DE ALIMENTOS!! 

É dito ｢Perda de alimentos｣  quando um alimento que ainda 
pode ser consumido é jogado. A perda de alimentos provenientes 
dos lares de todo país, é de aproximadamente 2,82 milhões de 
toneladas por ano (ano fiscal 26 (2014)). Este número significa que 
diariamente, é jogado aproximadamente 1 tigela por cidadão.   
Pontos importantes para redução 
●Não comprar alimentos em excesso  
●Não preparar comida em excesso 
●Comer os alimentos que foram servidos, sem deixar sobrar 

 

 

LIXO RECICLÁVEL 

 

 

 
Garrafas de vidro Latas 

Alumínio Isqueiros, etc. 

Outros produtos de plástico Latas de spray 

LIXO NÃO-QUEIMÁVEL LIXO NÃO-QUEIMÁVEL 

LIXO QUEIMÁVEL 

 

PONTOS IMPORTANTES PARA COLETA 

●Lavar para tirar a sujeira e colocar para coleta após 
secar (se a sujeira persistir, jogar no lixo queimável) 
●Retirar a tampa, bocal, etc. das garrafas de 
plástico e colocar juntamente no recipiente de coleta 
●Não há necessidade de retirar o rótulo e etiqueta 
de preço 
 

  

 
Código QR 
AppStore 

 

 
Código QR 
GooglePlay 

LIXO RECICLÁVEL 

LIXO NÃO-QUEIMÁVEL 
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VIVER COM ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO   RESPEITE AS REGRAS!  

ペットとの暮らし  ルールを守って! 
◎VACINA ANTIRRÁBICA (CONTRA A RAIVA) E REGISTRO DE CÃES O registro no 
Município e a vacina antirrábica 1 vez por ano é obrigatória para cães com mais de 91 
dias. Se não está registrado ou não recebeu a vacina, dirija-se a uma clínica veterinária. 
A taxa é de 6,150 ienes (3,000 ienes de taxa de registro + 3,150 ienes de taxa de vacina 
(incluso comissão de 550 ienes)). ◎ CUMPRIMENTO RIGOROSO DAS BOAS 
MANEIRAS AO CRIAR CÃES E GATOS Respeitar as regras básicas disciplinando a 
fazer as necessidades em locais determinados e realizar a limpeza, etc. Além disso, não 
criar o cão solto e não praticar de forma alguma, atos (como dar alimentos, etc.) que incentivem a procriação 
de gatos sem dono. ◎PREPAROS COM ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO EM CASO DE DESASTRE NATURAL 
Na preparação contra desastres repentinos, ter sempre comida de emergência e suprimentos para animais de 
estimação, cuidando rotineiramente da saúde e disciplina básica para poder conviver no abrigo (Hinanjo). 
Maiores detalhes, na Prefeitura de Ogaki Setor Kankyo Eisei-ka  ( 0584-47-8571).  

JOGAR ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO É CRIME!  ペットを捨てるの犯罪です！ 
Animais de estimação abandonados não conseguem comida, enfraquecem e, além de ter a possibilidade de 

se envolverem em acidentes de trânsito, podem causar danos à vida dos residentes locais. O proprietário deve 
criar com responsabilidade. Se abandonar um animal de estimação como cachorro ou gato, estará sujeito a 
uma multa de até 1 milhão de ienes conforme a lei. Se de forma alguma não puder criá-lo ou não conseguir 
achar um novo proprietário, consulte o Seino Hoken-jo. Maiores informações, no mesmo Hoken-jo ( 0584-
73-1111 ramal 269). 

 

CLASSE ICT PARA CRIANÇAS  ESCOLA DE PROGRAMAÇÃO DE ROBOS 

こどもＩＣＴ学級  キッズロボットプログラミング塾 
 
 
 
 
 
  

SHOW "GANKOCHAN DA FLORESTA ZAWAZAWA" 

ざわざわ森のがんこちゃんショー 
 
❖Quando: Dia 23 de dezembro (dom▪feriado) ➀ a partir das 10:30 horas (abertura 9:30) ➁ a partir das 
14:00 horas (abertura 13:00)  ※2 apresentações (aproximadamente 30 minutos cada) ❖Local: Suitopia 
Center Suitopia Hall ❖Conteúdo: Show divertido de personagens do programa de televisão ｢zawazawa mori 

no gankochan｣  e seus amiguinhos❖Lotação: 200 pessoas cada (por 
sorteio) ❖Aplicação: De 15 de novembro até 7 de dezembro através da 
HP do Projeto de comemoração dos 100 anos da administração municipal 
ou preenchendo as informações necessárias no verso do planfleto distribuí-
do nas instalações públicas do município, etc. e enviando para o setor Danjo 
Kyodo Sankaku Suishin Shitsu (〒503-0911 Muro honmachi 5-51 Fax 0584-
47-8838) ❖ Realizado simultâneamente: Evento de colorir desenho, 
stamp rally, fazer cartão de natal, etc. das 10:00 às 15:00 ❖Informações: 
No setor Danjo Kyodo Sankaku Suishin Shitsu (☎ 0584-47-8549). 

 

OGAKI MINI MAKER FAIRE 

Quando: Dia 1 de dezembro (sab) das 12:00 às 18:00 horas, Dia 2 
de dezembro (dom) das 10:00 às 18:00 horas Local: Softopia 
Japan Center Building. O festival de fabricação a nível mundial 
(Ogaki Mini Maker Faire 2018) será realizado no Softopia Japan. 
No local, fabricantes de vários campos como trabalhos eletrônicos 
e robôs, artesanato, trabalhos de ciência, etc. de todo Japão vão 
chegar em Ogaki com seus trabalhos. No dia também serão 
realizados workshops que permitem experimentar fabricação em 
família. Também como um projeto da província, serão realizadas 
exibições de trabalhos de estilo de vida de futuro próximo e eventos 
de palestras feitos em workshops direcionados a jovens. Maiores 
informações no mesmo comitê executivo (dentro do Softopia Japan 
center, ☎ 0584-75-6641). 
 

FEIRA DE LIVROS DE NATAL  クリスマスブックフェア 
■Quando: de 15 (qui) de novembro até 24 (seg) de dezembro ■Local: Biblioteca 
municipal de Ogaki, biblioteca de Kamiishizu, biblioteca de Sunomata ■ Conteúdo: 
Exposição de livros relacionados com o Natal ■Informações: na biblioteca municipal de 
Ogaki ( 0584-78-2622)  

 

 
Projeto de comemoração dos 

100 anos da administração municipal 

 

 

●Quem se enquadra: Alunos da 4ª até a 6ª série do Shogakko do município. ●Quando: Dias 8 e 15 de 
dezembro (Total de 2 vezes) ambas aos sábados. Curso A das 9:00 às 11:30 horas  Curso B das 13:30 às 
16:00 horas ●Local: Joho Kobo Tamokuteki Kenshu-shitsu ●Conteúdo: Aprender o conhecimento básico 
e o prazer da programação utilizando software de programação educacional ●Lotação: 12 pessoas cada 
(por sorteio) ●Taxa de participação: 2.000 ienes (empréstimo de material didático) ●Aplicação: Até as 
15:00 horas do dia 28 de novembro no Joho Kobo (☎ 0584-75-7000 ). 
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A UM PASSO RUMO A 1ª SÉRIE DA ESCOLA PRIMÁRIA “SHOGAKKO” 

もうすぐ小学一年生！ 
Não sei se coloco meu filho na escola japonesa... Esta insegurança é natural para 
nós estrangeiros que viemos para cá com filhos pequenos e convivemos com as 
dificuldades diárias de comunicação. 
Na cidade de Ogaki, para amenizar o impacto gerado pela diferença de cultura e 

língua nas escolas públicas e, tranquilizar as famílias estrangeiras com crianças em idade pré-
escolar, vem sendo implantadas várias medidas de apoio para que a criança frequente a escola em 
harmonia. A começar pelo curso pré-escolar “Kira Kira Kyoshitsu” que nada mais é um curso 
preparatório para o ingresso escolar, além da classe da língua japonesa “Nihongo Kyoshitsu” 
instaladas nas escolas públicas com a contratação de intérpretes, com o propósito de oferecer a 
criança estrangeira, o que é do seu direito, o estudo adequado e harmonioso.                 Saty 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso pré-escolar “Kira Kira Kyoshitsu” 

プレスクール「きらきら教室」 
O curso pré-escolar Kira Kira Kyoshitsu foi elaborado pensando nas crianças estrangeiras que 

irão ingressar na escola primária do Japão. Estão sujeitas, crianças de nacionalidade estrangeira, 

crianças com um dos pais de nacionalidade estrangeira e outros que tenham ligação com país 

estrangeiro, etc. O curso oferece orientações sobre a língua japonesa e experiência simulatória das 

aulas e outros como palestra sobre o sistema de ensino e a vida escolar das crianças. Apesar do 

programa ser voltado as crianças ingressadas no último ano das escolas maternais municipais, 

como Hoikuen, Yohoen, Yochien, etc., iniciando com as visitas de orientação que circulam de escola 

maternal para escola maternal, caso tenha filhos com idade para ingressar na escola primária (5 

anos na data, 1 de abril deste ano fiscal) e não estão matriculados em nenhuma das escolas 

maternais, as portas do curso “Kira Kira Kyoshitsu” estarão abertas para aqueles que desejarem 

matricular os filhos no próximo ano fiscal. Mesmo não participando do encontro explicativo sobre o 

curso, ainda está em tempo para participar da 1ª aula simulatória. O curso é oferecido gratuitamente 

e terá início a partir do dia 24 (sab) de novembro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポルトガル語相談員 サティのエッセイ）

CRIANÇA ： Orientação da Língua Japonesa 

(Nome, número, hiragana), materiais 

escolares, etc; 

PAIS ou RESPONSÁVEIS: Atividades da escola 

primária, vida escolar, papel dos pais ou 

responsáveis, etc.; 

PAIS E FILHOS：Lições de casa, Leitura do livro 

ilustrativo, etc. 

Realizaremos o 1ª Orientação em Grupo  
conforme a seguir: 

24 (sáb) de Novembro de 2018 
Das 9:30 as 11:30 da manhã 

Local: Jd.Creche Municipal Kitayohoen 
Maiores informações, no setor Machizukuri 

Suishinka / Tabunka Kyosei Group 

Telefone: (0584)47-8543 
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Atendimento com intérprete de português serão nos dias abaixo mencionados. 
Maiores informações: Ogaki-shi Hoken Center (TEL: 0584-75-2322). 

  
 

   DATA LIXO QUEIMÁVEL 
LIXO NÃO-QUEIMÁVEL 

E GARRAFAS PET 

GARRAFAS▪CUPS▪BANDEJAS 

(EMBALAGEM) DE PLÁSTICO 

LIXO RECICLÁVEL 

(GARRAFAS DE 

VIDRO E LATAS) 

24 de dezembro 
(2ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá serviço de coleta. Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será 
coletado no dia 27 de dezembro (5ª feira). 

- 

※Na região de Kamiishizu e Sunomata, verificar o “Calendário de Coleta de Lixos” da região. ※Maiores informações no Clean Center Tel: 0584-89-4124  

 
 
   
 
O município, vai realizar a Cerimônia da Maioridade no dia 14 de janeiro do próximo ano para celebrar e 
estimular os novos adultos. Quem se enquadra: Nascidos entre 2 de abril de 1998 a 1 de abril de 1999. 
※Para as pessoas que se enquadram e tiverem o registro de endereço em Ogaki, será enviado convite 
no final de novembro. Quando: Dia 14 de janeiro de 2019 (segunda-feira▪feriado) das 10:00 as 12:00 
horas (Recepção a partir das 9:00 horas). Local: Ogaki Forum Hotel (Mangoku). Conteúdo: Cerimônia e 
reunião de confraternização separado por chugakko. Maiores informações: No Shimin Katsudo Suishin-
ka (☎ 0584-47-7169 ). 
Pessoas com o registro de residente fora do município, etc., solicitamos entrar em contato ! 
Pessoas com o registro de endereço fora do município por motivo de ingresso em escola superior, trabalho, etc., ou que o 
convite não chega, fazer aplicação através da HP do município ou enviar o ①nome (furigana), ②a distinção de sexo 
(seibetsu), ③data de nascimento, ④nome do chefe da família e endereço destino de envio do convite (casa dos pais ou 
endereço atual), ⑤número do telefone para o Setor Shimin Katsudo Suishin-ka (☎ 0584-47-7169, fax 0584-81-7800). 

 

CONSULTAS EM PORTUGUES E AULAS DE JAPONÊS（ポルトガル語相談窓口・日本語教室一覧） 

ATIVIDADE HORÁRIO TELEFONE 

Consultas e informações 
 em português 

2ª à 6ª das 8:30 às 17:15 horas 
Prefeitura Municipal de Ogaki 

 0584-47-8562 

4ª das 8:30 às 17:15 horas 
Ogaki-shi Hoken Center 
 0584-75-2322 

Domingo das 9:00 às 15:00 horas 

Associação de Intercâmbio 
Internacional de Ogaki 
 0584-82-2311 

Aulas de japonês man to man 
(Orientação por voluntários) 

Horário livre 
(exceto 3ª e dia seguinte a feriado) 

Sala para conversação em 
japonês 

Domingo das 9:30 às 15:00 horas 

Aulas de apoio ao estudo 
pós-horário escolar voltado para 
alunos com raízes estrangeiras 

3ª e 6ª 
17:00 às 18:30 hs (alunos do shogakko) 
19:00 às 20:20 hs (alunos do chugakko) 

CAPCO - Centro de Apoio a 
Comunidade Estrangeira de Ogaki 
 090-8469-2589 (Okamoto) 

   大垣市無料ポルトガル語情報のメール配信サービスをご利用ください  0584-47-8562  

DEZEMBRO 
5▪26 

(4ª feiras) 

Recepção 

9:00〜11:00 
Consulta bebês e crianças Bebês e crianças em geral 

 

 

26 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em agosto de 2018 

5 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em janeiro de 2018 

12 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em maio de 2017 

19 (4ª) 
Recepção: 

12:45〜13:15 
Crianças de 3 anos Crianças nascidas em novembro de 2015 

Na foto, aspecto do ano passado  
PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO OGAKI-SHI HOKEN CENTER 

保健センター事業のお知らせ 
 É realizado acompanhamento de crescimento e consultas sobre bebês e crianças às 

quartas feiras e exame de saúde de bebês e crianças com intérprete de português, no Ogaki-
shi Hoken Center, conforme tabela abaixo.  

 

 

祝日のごみ収集 
 

 

▪
1月 14日(月・祝)に成人式 

 

A alegria de reencontrar 
professores e amigos antigos 

 
 

 

 

 

Página para 
aplicação 

Tel:0584-89-4124

